
MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

Ricardo Gordo
Ricardo Gordo guitarra portuguesa
Samuel Lupi guitarra
José Sales baixo
Paulo Martins bateria

14 Jun 2016 
19:30 Sala 2

Ricardo Gordo guitarra portuguesa

Natural de Portalegre, o multi ‑instrumentista e compositor Ricardo 
Gordo licenciou ‑se na Escola Superior de Artes Aplicadas do Insti‑
tuto Politécnico de Castelo Branco, onde se encontra a realizar o 
mestrado em ensino de música – variante de guitarra portuguesa.

Outrora professor no Conservatório Regional de Castelo Branco, 
e agora professor estagiário no Conservatório de Música de Coim‑
bra, é hoje considerado o “novo valor da guitarra portuguesa”, ora 
pelo diálogo improvável desta com o rock e o heavy metal, ora pelo 
experimentalismo na onda do já chamado fado metal.

Os avós eram fadistas mas Ricardo Gordo nunca se imaginou 
a tocar guitarra portuguesa. Na infância aprendeu a tocar flauta 
de bisel e violoncelo mas interessou ‑lhe mais a guitarra eléctrica 
que o pai, também músico e docente, lhe ofereceu aos dez anos.

Ainda na adolescência e numa onda de metaleiro, começa a 
compor e forma os Wisdom. No Porto, segue ‑se o rock rebelde dos 
Sun of a Beach Blues Band. Insatisfeito com o curso de engenharia, 
e mesmo sem bases teóricas musicais, o jovem decide arriscar‑
‑se pela guitarra portuguesa. É então que Custódio Castelo, já em 
Castelo Branco, lhe mostra o caminho a percorrer, do repertório à 
técnica, e o ajuda a criar o seu estilo.

Dos blues ao jazz, swing, hip ‑pop, folk luso ou música elec‑
trónica, são géneros e influências que Ricardo Gordo explora, 
alargando os horizontes, o ritmo e o timbre único da guitarra portu‑
guesa para lá do fado. “Instrumento da alma” que “chora e enaltece 
a alma”, e com que, citando o mestre em causa, “um músico pode 
dizer o que lhe vai no coração”. Mesmo que o discípulo se consi‑
dere melhor guitarrista que poeta.

A prová ‑lo estão os três trabalhos editados, as músicas em duas 
colectâneas e longas ‑metragens, bem como a que faz parte da 
banda sonora da novela da TVI Mundo ao Contrário. Em 2011, a 
sua Revolução dos Escravos tornou ‑se o tema oficial da manifes‑
tação nacional do 25 de Abril.

Em Fado Metal, lançado no ano seguinte, o músico alentejano 
conduz a guitarra portuguesa para uma sonoridade mais urbana 
e erudita, preservando contudo as raízes fadistas do cordofone 
nacional. Em 2014, no instrumental e ecléctico Mar Deserto, vai 
mais longe o diálogo com o rock e a guitarra eléctrica.

Em palco ou em estúdio, Ricardo Gordo surge a solo ou com 
músicos e formações como os Secret Lie, Razat ou Urze de Lume. 
Somam ‑se as participações em álbuns dos Terror Empire, Julie 
Gunn, Stereossauro ou Thirdsphere, bem como em projectos como 
Nocturnium Fatum (artes plásticas), Deep in Time (tributo a Deep 
Purple) ou Otto Lugger (música electrónica e arte digital).

O desafio deste coleccionador de experiências e de emoções 
é o de sempre: procurar a sua sonoridade (eventualmente em 
novos alter ‑egos e heterónimos musicais), quebrar preconcei‑
tos e tocar aquilo que sente… seja numa guitarra eléctrica, seja 
na guitarra portuguesa.

Ricardo Gordo é licenciado em Guitarra Portuguesa e o primeiro 
Mestre em Ensino de Música pelo Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. É também professor de Guitarra Portuguesa na Escola 
de Música do Conservatório Nacional em Lisboa e guitarrista na 
banda Secret Lie.

 

Samuel Lupi guitarra

Samuel Lupi é um multi ‑instrumentista envolvido em vários projec‑
tos musicais de vários estilos. Tendo a guitarra como principal 
instrumento, para além das apresentações ao vivo, participou na 
colectânea Ambient Planet  – vol. II (Flow Records 2006) com ZEN 
BABOON e nos álbuns Suber de Zen Baboon  (Electrik Dream, 2013) 
e Mar Deserto de Ricardo Gordo (2014).

José Sales baixo

O baixista José Sales toca ao vivo desde os 14 anos de idade. Com 
formação clássica, frequentou o Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo prosseguindo actualmente os estudos em Jazz, Harmo‑
nia e Improvisação. Integrou vários projectos nacionais e interna‑
cionais, sendo os principais ICON & the black roses, RAMP, The 
Temple, Ricardo Gordo, entre outros. É ainda baixista freelancer, 
director musical e produtor, tendo já trabalhado com um vasto 
número de artistas consagrados.

Paulo Martins bateria

Paulo Martins, baterista, percussionista e também pianista, inte‑
grou e gravou com diversos projectos como Ardina, Noidz, Gazua, 
A Naifa, Viagens do Tambor, Alexandre Garrett, Corvos, Megafone, 
Paulo Gonzo e RAMP, entre outros.
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